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GLASS/STEAGALL: Fascisme til efteråret?
EIR, 12. juli, 2013 ? Der er en klar og aktuel trussel om en ny fascisme i verden, ikke kun i Vesteuropa, hvor
de sydeuropæiske nationer behandles som nye »koncentrationslejre«, men også i selve USA.
I, i Amerika, må »atter redde verden fra fascisme«, bad Helga Zepp-LaRouche indtrængende på Schiller
Instituttets seneste konference i San Francisco [29. juni, -red.]. Hvis vi ikke omgående skifter kurs i den
amerikanske økonomi med Glass-Steagall, »kunne vi have fascisme« i det tidlige efterår, lød Lyndon
LaRouches advarsel i LaRouchePAC?s Ugerapport, den 3. juli.
Forstår du den reelle, fascistiske trussel, som vi, i USA, Vesteuropa og resten af verden, står ansigt til ansigt
med?
Den politiske side af sagen turde være åbenlys. Det allestedsnærværende politistatsapparat, der blev oprettet
under præsidenterne Bush og Obama, har for længst overhalet »1984« med hensyn til overvågning og politisk
kontrol i en grad, der, som mange i Tyskland siger i dag, ville gøre det østtyske, kommunistiske Stasi grøn af
misundelse. Tilføj de hemmelige procedurer, som Obamapræsidentskabet har indrømmet, at det bruger, hvor
man dræber udvalgte mål, og parallellen til Hitler er ikke til at tage fejl af.
Så er der den økonomiske side af sagen, som de store bankinstitutioner på en pågående måde nu åbenlyst
slår på tromme for, og som den amerikanske regering udlægger som foder i det offentlige fodertrug. Den
internationale Betalingsbank (BIS) og JPMorgan-Chase, begge institutioner, der var direkte involveret i at
bringe Hitler til magten, er fremkommet med krav om at indføre nye, mere ondskabsfulde runder med
»økonomiske nedskæringer« over for alle nationerne i det transatlantiske område. I følge et arbejdspapir
mener JPMorgan oven i købet, at det bliver nødvendigt at overvinde sådanne »forhindringer« til drastiske
nedskæringer af lønninger og pensioner, som garanteres i de efterkrigstidsforfatninger, som blev indført i
Europa.
Denne uforbeholdne promovering af nedskæringer suppleres imidlertid af et endnu mere ondskabsfuldt,
fascistisk fremstød, som de fleste borgere i den transatlantiske verden næsten er blinde overfor: den grønne
bevægelse. Ved at skære ned på vort »kulstoffodspor«, reducere vort energiforbrug, lukke atomkraftværker og
ødelægge landbruget, sætter vor regerings grønne politik en udvikling med massemord i værk.
Barack Obama er en skyldig og fræk konspirator med de britiske, royale sponsorer af denne grønne
folkemordsbevægelse. I en tale til et møde for unge i Sydafrika i sidste uge, citerede Obama sin troskab over
for Dronningens [den engelske, -red.] programmodel (for affolkning) på klimakonferencen i København i
2009, og erklærede dernæst sin hensigt om at berøve det afrikanske kontinent den moderne, højteknologiske
energi, som det har brug for til sin overlevelse:
»Hvis man sluttelig betænker alle de mange unge, som alle mennesker nævner her i Afrika; hvis alle øger
deres levestandard til det niveau, hvor alle har bil og aircondition, og alle har et stort hus, ja, så koger
planeten over ? med mindre vi finder nye måder at producere energi på« (kursivering tilføjet). En total løgn,
affødt af de falske, grønne løgne, der skal retfærdiggøre, at man berøver folk den økonomiske fremgang, vi
behøver.
De taler om at være »anti-etablissement«, men den grønne bevægelse er oligarkiets rambuk for affolkning
gennem folkemord.
Vi stiler mod et punkt, hvor det er for sent at vende om. Med finanssystemet på randen af disintegration,
accelererer oligarkiets fremstød for fascisme og kunne muligvis være konsolideret til efteråret, med mindre
vi besvarer Lyndon LaRouches og Helga Zepp-LaRouches opfordring.
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